Zprávy a oznámení

FARNÍ ZPRAVODAJ

Poděkování za úklid
P. Kuník děkuje všem ochotným mužům a ženám, kteří v sobotu 20. 8. přišli pomoci s úklidem
fary a přilehlých prostor. Pán Bůh zaplať!

Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál

Dětská mše sv.
Nedělní mše svatá 28. 8. ve Starém Rožmitále bude, dá-li Pán, dětská. Zpěvem ji doprovodí
Třemšínská kvítka.

Číslo 15 Ročník VIII

21. srpna 2011

Táborák na farní zahradě
V pátek 26. 8. od 19,00 hod. zve P. Kuník všechny farnice a farníky na táborák na farní zahradě.
Mše v domově důchodců
Na čtvrtek 1. 9. je v rožmitálském domově důchodců plánována od 14,30 hod. mše sv.
Novokněžské požehnání a vzývání Ducha sv.
V neděli 4. 9. bude, dá-li Pán, sloužit mše svaté a udělovat novokněžské požehnání ve Starém
Rožmitále, ve Hvožďanech i v Bohutíně novokněz, P. Jan Mikeš z Březnice. Při příležitosti
začátku školního roku budeme vzývat Ducha sv. a prosit za všechny školáky a jejich učitele.
Schůzka farní rady
Další schůzka farní rady je plánována na středu 7. 9. od 19,00 hodin na faře. Duchovní správce
prosí – nejen členy farní rady – o modlitbu k Duchu svatému, aby požehnal tomuto setkání.
Dožínky
Za úrodu Pánu Bohu poděkujeme, jako v minulých letech, při starorožmitálské pouti v neděli
po svátku Povýšení sv. Kříže, tedy 16. 9.

Úmysly mší svatých od 22. srpna do 4. září 2011
Ranní mše sv.
Večerní mše sv.
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R: Ne 8.15 hod.
m: Čt 8.30 hod.
M: Út, St, Pá, So 18.00 hod.

R - farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
m - městský kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí
M - městský kostel sv. Jana Nep. na náměstí

22.8.
23.8.

mše sv. není
na úmysl dárce

24.8.

na úmysl dárce

25.8.

za rodinu Bretlovu, Fousovu, Smolovu,
Marii Horkou a její rodinu
za † Josefa Drazdíka, jeho rodiče
a rodiče Větrovských
na poděkování a za další ochranu
a pomoc Boží pro celou rodinu a d. v o.
za rodinu Kodatovu a Sýkorovu a d. v o.

26.8.
27.8.
28.8.
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29.8. mše sv. není
30.8. na poděkování za dar života
(96 let paní Smolové)
31.8. volná intence
1.9.

volná intence

2.9.

za † Eduarda Zizlera, jeho rodiče
a sourozence a d. v o.
za Josefa Částku, jeho otce
a d. v o.
za farníky

3.9.
4. 9.

Vážení bratři, vážené sestry v Kristu Ježíši. Odhlédněme, prosím, nyní od jiné kultury,
či od jiného charakteru znalostí autora následujícího kázání, které si Vám dnes dovoluji
předestřít k zamyšlení. Přihlédněme naopak k tomu, že tím autorem je jedna z největších
osobností křesťanského starověku a nechme na sebe zapůsobit jeho životní moudrost.
Svatý Augustin, biskup: Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Kdykoli nás postihne nějaké trápení či souženi, je to pro nás napomenutím i výstrahou.
Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují pokoj, bezpečí, klid. Evangelium nezamlčuje ani soužení, trápení a pohoršení. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.1
Co vlastně dobrého kdy přinesl tento život už od doby prvního člověka? Od tehdy člověk propadl smrti, od tehdy ho stihla kletba, z níž nás vysvobodil až Kristus Pán.
Nemáme však, bratří, reptat, jako někteří reptali, jak říká apoštol, a umřeli za to na
hadí uštknuti.2 Co tak neobvyklého, bratří, postihuje právě teď lidské pokolení, čím by
netrpěli již naši předkové? A kdy nemusíme trpět něco takového, o čem víme, že to postihlo už je? Jistě shledáváš, že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů
lepší. Kdyby se mohli vrátit zpět do časů svých rodičů, i tam by reptali. Určitě si myslíš,
že ty minulé časy byly dobré; jen proto, že už ti nepatří, proto jsou dobré.
Jsi-li už zbaven kletby, uvěřil-lis už v Božího Syna a znáš-li už svatá Písma a byl jsi v
nich vychován, divím se, že si můžeš myslet, že Adam žil v lepší době. I tvoji rodiče nesli
Adamovo břímě. Je to přece ten Adam, kterému bylo řečeno: V potu své tváře budeš jíst
chléb, s námahou budeš obdělávat zemi, ze které jsi byl vzat, trní a bodláčí ti bude plodit. 3
To si zasloužil a to má, stihlo ho to podle spravedlivého Božího soudu. Proč tedy považuješ minulou dobu za lepší než tu, ve které žiješ? Od prvního Adama až k Adamovi dneška
jen práce a pot, trní a bodláčí. Nebo jsme zapomněli na potopu? Zapomněli jsme na kruté
doby hladu a válek? Je o tom přece psáno proto, abychom ani teď v přítomné době nereptali proti Bohu.
Jakéže to tedy byly časy? Což se všichni, když o nich slyšíme nebo čteme, nechvějeme
hrůzou? Měli bychom tedy za naši dobu spíše děkovat, než na ni reptat.
l

Mt 10,22.
1Kor 10,10 (starolatinský překlad).
3
Srov. Gn 3,19.18.
2
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Vybral P. Jan Kuník

Víra, Naděje a Láska
Každý, kdo žije v manželství, do něj vstupoval a měll Víru, že ten, koho si bere, je ten
pravý.
S Nadějí očekává, že společná cesta bude ozářena
ena sluncem a bez mrá
mráčku.
A aby tomu tak bylo celý společný život, záleží na tom, jak hluboká je Láska mezi
manželi.
To vše dokáže, a to někdy hodně „natvrdo“, prověřit
it nemoc, zvaná rakovina.
I mezi nás, mě a manžela, se vetřel tento nezvaný host. Chtěli
ěli jsm
jsme od lékařů pravdivé
informace (co je to za nemoc a jak bude probíhat léčba).
ba). Nejprve byla operativn
operativně vytvořena stomie – vývod. Pak následovala radioterapie, po ní nastoupila chemoterapie. Stomie
vyžadovala každodenní péči – odstranění sáčku s výkaly a znovunalepení nového sá
sáčku.
Uvědomovali jsme si, že čas, který ještě spolu prožijeme, by měl
ěl být napln
naplněn pozorností a
ohleduplností. Velmi důležitá byla důstojnost k potřebám
ebám nemocného. Pro nás takt
takto strávený čas byl 2 a ½ roku.
ipraven na odchod toho
Nikdy, i když je obeznámen ten, který tady zůstane sám, není připraven
druhého, a proto je pro něj dobré vědět, že musí svým přístupem
ístupem dát nemocnému pocítit,
že péče o něj je konaná s Láskou. Pak v „době po“, má vědomí,
domí, že udě
udělal vše, co šlo udělat.
I já jsem tady zůstala sama, bez manžela. Čas
as prý rány hojí, ale smutek zzůstává. U mě
vstupuje Naděje a Víra, že se zase setkáme, až si i mě Pán Bůh
ůh povolá. A Láska? Tu chci
dávat těm, kteří jsou kolem mě.
J. N. ((redakčně neupraveno)
Pouť na Třemšín
Ani sychravé počasí neodradilo víc než 100 lidí od poutního výšlapu ke kapli Prom
Proměnění Páně na Třemšíně. Svatý Jan Nepomucký nám svou přímluvou
římluvou dovolil slavit relativn
relativně
za sucha mši svatou, po ní už lilo z nebe Boží požehnání. Věřím,
ěřím, že Pán oplatí všem
účastníkům všechny námahy a oběti, které podstoupili…
P. Kuník děkuje skrze FZ ještě jednou všem, kdo se podíleli na zajišt
zajištění pouti na
Třemšín. Kéž Vám to dobrý Bůh všem oplatí.
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